РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/,
във връзка с чл.43 и 44 от Правилника за прилагане на ЗДС /ППЗДС/
и мои Заповеди №№ РД-08-88 и РД-08-89 от 07.10.2014 г.,

ОБЯВЯВАМ:
Търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти – частна държавна собственост:
№
по
ред
1.

2.







местонахождение на
имота
с.ВРАБЕВО
община Троян
ПИ с идентификатор
12108.503.5
с.ОРЕШЕНЕ
община Ябланица
УПИ ІV-323, кв.34

описание на имота
Поземлен имот
с площ 686 кв.м.,
застроен с 2-бр.сгради
Поземлен имот
с площ 250 кв.м.,
застроен със сграда
със ЗП.90 кв.м.
и навес с площ 44 кв.м.

Начална
тръжна цена
/без ДДС/

Дата и час на
провеждане
на търга

Депозитни
вноски

6 200,00 лв.

13.11.2014 г.
от 13.00 ч.

3 000,00 лв.
до
11.11.2014 г.

2 500,00 лв.

13.11.2014 г.
от 14.00 ч.

1 300,00 лв.
до
11.11.2014 г.

Търговете ще се проведат в сградата на Областна администрация – Ловеч,
ул.”Търговска” №43, Зала-101;
Депозитни вноски се внасят за всеки имот по отделно по сметка на Областен управител –
Ловеч – ВG79 UBBS 8002 3300 1232 33, BIC - UBBS BGSF до съответно определената дата.
Цена на тръжната документация - 30.00 лв. без ДДС за всеки имот. Същата се закупува
от касата на администрацията всеки работен ден до 12.11.2014 г. включително
от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.00 часа.
Оглед на имотите ще се извършва съответно на 05 и 06 ноември 2014 г. след подаване на
предварителна заявка.
Регистрация и подаване на документи за участие в търговете се извършва до 17.00 часа
на 12.11.2014 г. на гише “Административно обслужване”.

За допълнителна информация – тел.068/600 180

МИЛКО НЕДЯЛКОВ
Областен управител
на област Ловеч
5500 гр.Ловеч, ул.“Търговска” №43, тел.: +359 68 600 003, факс: +359 68 600 166
е-mail: governor@lovech.government.bg , web: www.lovech.government.bg

